
Optimal BOB
För komfort på akut-, operations- och bårvagnar

Optimal BOB med överdrag BOB Extreme/Svart
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Optimal BOB är framtagen för komfort på sjukvår-
dens akut-, operations- och bårvagnar. 

Madrassen tillverkas av kallskum med hög densitet 
för god komfort och hållbarhet. 

Optimal BOB är utrustad med vår patenterade(3) 
sittfunktion DuoCore® som är utformad för att ge 
stöd vid sittande läge och samtidigt erbjuda en god 
komfort i liggande läge.

Madrassen har ett avtagbart hygienöverdrag med 
dragkedja och kraftiga handtag för enkel hantering. 
Det mjuka och elastiska överdraget är ångpermea-
belt(1), vilket minskar risken för hudmaceration. Ett 
slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med 
en god hygienisk standard(2)(4). 

Optimal BOB tillverkas av moderna återvinnings-
bara material och uppfyller vårdens krav på hygien, 
kvalitet och säkerhet(2)(4).

STO R L E K A R
60/70x200 cm. Kontakta Care of Sweden för 
andra storlekar.

R E F E R E N S E R
(1) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(2) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

(3) Patentnummer 008522741.

(4) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och 
behandling. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-
och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/ (2021-04-07).

• Kärna: kallskum 50 kg/m3 
• Höjd: 9 cm 
• Överdrag: BOB Extreme/Svart 
• Rekommenderad brukarvikt: upp till 130 kg 
• Brand: EN 597-1, -2 
• Garanti: 2 år 
• Rengöring av överdrag: avtorkning med  
 rengörings- och/eller desinfektionsmedel. 
• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.

Tryck

Det elastiska materialet och madrassens zon- och 
modulsystem ger en god tryckutjämning.

Skjuv

Madrassen är konstruerad för att minska
påverkan av skjuvkrafter.

Sittfunktion

Vår patenterade(3) sittfunktion DuoCore® är 
utformad för att ge stöd i sittande läge och 
samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.

Fukt

Hygienöverdraget är ångpermeabelt(1), vilket 
minskar risken för hudmaceration.

Hygien

Överdraget är enkelt att rengöra och hantera 
samt har en god hygienisk standard(2)(4).

F U N K T I O N E R  O C H  EG E N S K A P E R FA K TA

Läs bruksanvisningen före användning av produkten.
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